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Pengantar

Skema penelitian Hibah Internal Tahun 2020/2021 →

Hibah Kompetitif , Hibah AIK dan Hibah Doktor

Pilih Skema penelitian yang ingin di usulkan setelah
membaca garis besar panduan →

biar tidak salah Kamar  

Panduan pelaksanaan Penelitian Hibah Internal →

https://lppm.ummat.ac.id/?p=1119

https://lppm.ummat.ac.id/?p=1119


Prosedur Pengajuan Proposal 

Hibah Kompetitif

Hibah AIK

Hibah Doktor

Ketentuan
Umum



Hibah AIK
1. Tim peneliti yang mengajukan proposal merupakan dosen tetap, kontrak, Dpk. Yang mengajar

AL Islam dan Kemuhammadiyaan (AIK) di Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Tim peneliti terdiri atas 1 orang peneliti utama dan 1 (Satu) atau 2 (dua) orang anggota yang
relevan

3. Ketua tim peneliti sekurang‐kurangnya bergelar S‐2, dan kepangkatan akademiknya minim
al asisten ahli.

4. Tiap Satu tim pengusul hanya boleh mengusulkan baik sebagai ketua maupun anggota

5. Proposal mencantumkan CV tim peneliti dan disetujui oleh yang bersangkutan dengan
membubuhkan tanda tangan

6. Dalam lembar pengesahan proposal, ketua peneliti wajib mencantumkan program studi dimana
yang bersangkutan sebagai dosen tetap dan disahkan oleh Dekan.

7. Penelitian yang sudah selesai, termasuk hasil bimbingan Skripsi maupun Tesis/Disertasi
pengusul tidak diperkenankan.

8. Proposal yang diusulkan adalah proposal yang tidak sedang/sudah didanai atau diusulkan ke
sumber lain.

9. Tema/judul yang diajukan sesuai dengan kompetensi keilmuan dan mendukung
pencapaian visi misi program studi masing‐masing pengusul.
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Hibah Kompetitif
1. Tim peneliti yang mengajukan proposal merupakan dosen tetap, kontrak, Dpk. di Universitas

Muhammadiyah Mataram.

2. Tim peneliti terdiri atas 1 orang peneliti utama dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari satu
program studi yang sama.

3. Ketua tim peneliti sekurang‐kurangnya bergelar S‐2, dan kepangkatan
akademiknya minimal asisten ahli.

4. Tiap Satu tim pengusul hanya boleh mengusulkan baik sebagai ketua maupun anggota

5. Proposal mencantumkan CV tim peneliti dan disetujui oleh yang bersangkutan dengan
membubuhkan tanda tangan

6. Dalam lembar pengesahan proposal, ketua peneliti wajib mencantumkan program studi dimana
yang bersangkutan sebagai dosen tetap dan disahkan oleh Dekan.

7. Penelitian yang sudah selesai, termasuk hasil bimbingan Skripsi maupun Tesis/Disertasi pengusul
tidak diperkenankan.

8. Proposal yang diusulkan adalah proposal yang tidak sedang/sudah didanai atau diusulkan ke
sumber lain.

9. Tema/judul yang diajukan sesuai dengan kompetensi keilmuan dan mendukung
pencapaian visi misi program studi masing‐masing pengusul.
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Hibah Doktor
1. Peneliti yang mengajukan proposal merupakan dosen tetap, kontrak, Dpk. di Universitas Muhammadiyah

Mataram.

2. Peneliti sekurang‐kurangnya bergelar (Doktor) /sudah menyelesaikan Studi S‐3

3. Keanggotaan Hibah Doktor Intenal UMMat diserahkan kepada peneliti

4. Kepangkatan akademiknya minimal asisten ahli.

5. Tiap Satu pengusul hanya boleh mengusulkan baik sebagai ketua maupun anggota

6. Proposal mencantumkan CV peneliti dan disetujui oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanda
tangan

7. Dalam lembar pengesahan proposal, peneliti wajib mencantumkan program studi dimana yang
bersangkutan sebagai dosen tetap dan disahkan oleh Dekan.

8. Penelitian yang sudah selesai, termasuk hasil bimbingan Skripsi maupun Tesis/Disertasi pengusul tidak
diperkenankan.

9. Proposal yang diusulkan adalah proposal yang tidak sedang/sudah didanai atau diusulkan ke sumber lain.

10. Tema/judul yang diajukan sesuai dengan kompetensi keilmuan dan mendukung
pencapaian visi misi program studi masing‐masing pengusul
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Penyusunan Proposal 
Judul

Abstrak/Ringkasan

Pendahuluan

Tinjauan Pustaka

Metode Penelitian

Jadwal Penelitian

Biaya Penelitian

Jadwal Penelitian

Daftar Pustaka

Lampiran



Judul
Pilih Judul / Topik Permasalahan yang Tepat, 

Unik dan Menarik

Judul di Upayakan Tidak Melebihi dari 20 Kata 

Judul yang mampu dilaksanakan

Judul hendaknya memiliki kecukupan data 



Abstrak/Ringkasan
Tujuan Penelitian

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan

Luaran yang ditargetkan

Umumnya tidak melebihi 200 Kata (maksimum 1 Halaman)



Contoh Abstrak

TUJUAN 

METODE 

LUARAN 



Pendahuluan
Pendahuluan memuat → 

 Latar Belakang dan Permasalahan yang akan di 
teliti

 Urgensi /keutamaan → Uraian ini mengapa
penelitian perlu dilakukan

 Temuan /Inovasi yang ditargetkan dalam
penerapan dalam menunjang pembangunan



Pendahuluan
Apa yang ingin di hasilkan :

 Memerikan konteks dan alasan Mengapa
penelitian perlu dilakukan

 Hal/perseolan apa yang harus diselesaikan
 Mengapa perseolan tersebut harus diselesaikan
 Bagaimana cara menyelesaikan perseolan

tersebut
 Apa manfaat hasil penelitian dan siapa yang 

memperoleh manfaat
 Apa keunggulan dengan penelitian sebelumnya



Tinjauan Pustaka 
Tinjauan Pustaka memuat:

 State of the art → literatur review yang 
relevan

 Studi pendahuluan dan hasil (Jika Ada)
Road Map (Peta Jalan) Peneltian yang 

berkesenambungan (dulu,sekarang dan 
akan datang



Contoh Road Map 



Metode Penelitian
Metode sesuai substansi penelitian

Lokasi Penelitian

Variabel Penelitian

Pengumpulan Data 

Analisa Data



Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat 
dalam bentuk bar chart. 



Biaya Penelitian

Ringkasan anggaran biaya disesuaikan
porsentase per item dalam panduan



Jadwal Penelitian



Daftar Pustaka 

Menggunakan Program Mendeley 



Lampiran

Biodata Peneliti

Surat Pernyataan Keaslian Penelitian

BIODATA PENELITI.docx
SURAT PERNYATAAN.docx


Kriteria Penilaian

Keterangan:

Skor : 1, 2, 4, atau 5 (1 = sangat kurang, 2 = kurang, 4 = baik, 5 = sangat baik)

Nilai = Bobot x Skor




